
 
 

 

  



 2صفحه                     نوبت اول        1399-1400سواالت استعداد تحصیلی سال 
 

 

 

ورود آزمون  تحص  Ph.D)    یتخصص  ی دکتر  یسواالت  استعداد    ی لی( 

 1400-1399ل  سا

 نوبت اول جمعه صبح

 
 :متن اول

از داده دانش  بمفهوم کشف    ی مال  ی هاطیدهه است که در مح  ک ی از    شیها، 

مختل  یتجار علوم  در  و  است  استفاده  حال  مد  یفدر  ارتباطات،    ،تیریچون 

نعت صخود را باز کرده است. امروزه    یجا   ،یجرائم و پزشک  لیتحل  ،یمهندس

  ی و افراد   باشد   ی ها ماز داده  ی ادیز  زان یم  د یسالمت به طور مستمر در حال تول

ا با  درداده  نیکه  مواجه هستند  ب  اندافتهیها  تفس  یآور جمع  نیکه  ها  آن  ریتا 

تواند    یها ماز داده  یادیز  زانیم  رهیو ذخ  یآورجمعوجود دارد و    یعیشکاف وس

  یکاوحوزه به نسبت جوان و در حال رشد داده[  1]  نوع اتالف محسوب شود.   ک ی

که در    یگرلیبا استفاده از تحل  یتواند حتیاست که م  ییهاهوی در سالمت، از ش

صنعت سالمت را از تحلیل عمیق    ست،ی ن  ی ا  هف هم حر  ادیز  ی سیآمار با برنامه نو

 ها بپردازد. استخراج دانش از داده  ندیفرا  تیریساخته و به مدمند  رهداده ها به 

[2 ] 

 ( 1)بخش اول 

ها را به دقت از متن  کیبخش، دو متن به طور مجزا آمده است. هر  نیدر ا  یی:راهنما

از    انتو  یآن آمده است، با توجه به آنچه م   ریرا که در ز  ییو پاسخ سوال ها  دیبخوان

 . دیو در پاسخ نامه عالمت بزن  دیکن دایاستباط کرد، پ ایمتن استنتاج 

VAIO
Line



iranpuyesh.ir                                                                        3صفحه  

 

 

  ی هاناشناخته از داده  یو الگوها  دیبه دنبال استخراج اطالعات مف  یعلم داده کاو

  ی است و بر خالف ابزارها  م یاز تصم  ی ا  شرفتهیکل پشعلم    نی خام است، در واقع ا

الگوها،    دیالزام به طرح سئوال از طرف کاربر، به تول  ن فعال، بدو  ر یغ  ی پرس و جو

  جاد یا  اب  ی کاوپردازد. بنابر نظر محققان، دادهی شده م  ی زیروندها و قواعد برنامه ر

در سالمت دارد و منجر به کشف دانش    یاتیبر شواهد نقش ح  یمبتن  یپزشک

پاس   د،یجد در  ماندگار  و  علم    تیشود. حساسیم  داده سالمت   ی هاگاهیودمند 

  ی ها داده  یو محرمانگ  یشخص  میحر  ،ی کاوداده  فیدر تعر  یسردرگم  ،یپزشک

 چ یباشد که نتا  نیحوزه است و اگر فرض بر ا  نیا  یچالش ها  نیسالمت از مهمتر

  ی سنت  ی دهندگان مراقبت از پزشکعادات ارائه  ر ییقابل اعتماد است، تغ  ی کاوداده

 [3]  است.  اربر شواهد، دشو یمبتن یبه پزشک

نوع   نییتع ص،یبه تشخ توانیدر حوزه سالمت م ی کاوداده  یاز جمله کاربردها

ها اشاره کرد.    مارستانیب  یبندداروها و حل رتبه  یعوارض جانب  ییدرمان، شناسا

با    ماریب  یبه پرونده ها  افتهیعوامل خطر اختصاص    یبه عنوان مثال اگر کدها

گردد که با    یمنته  یی هاتواند به گزارشیمهمراه شود،    یکاو داده  یهاک یتکن

 .  ردیمورد استفاده قرار گ  یهامارستانیب   یدر رتبه بند  تیفیک   یهاشاخص  نییتع

ا یها هستند که  از داده  یادیحجم ز  یسالمت دارا   یتقایاز مراکز تحق  یاریبس

  ی و به دانش منتج شوند به واسطه  لی اگر هم تحل  ا یو    شوندی من  ل یهرگز تحل

  ی در حال  نیا[  4بر خواهد بود. ]و زمان  ی مقطع  یامر   ،یسنت  ی هاوهیاستفاده از ش

-ی آورکه به واسطه فن  ی سالمت  یهاامروزه سازمان  یاست که در محیط رقابت

سالمت به کار    تیفی بهبود ک  یها را در راستابتوانند داده  یکاو مانند داده  ییها
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